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املتحدثني

صفحة 05

مختلـف  يعالـج  و  الّسـنة  حديـث  هـي  الّديمقراطـي  االقتصـاد  مبـادرة 
العنـارص األساسـية املطلوبـة لتمهيـد الّطريـق نحـو اقتصـاد ديمقراطي يف 
لبنان. يف إطار هذه املبادرة، سـيتّم عقد أربعة مؤتمرات هادفة لتغطية 
موضوعات مختلفة أهّمها:  مؤّسسـات اإلقتصاد الّتضامين والعمالت 
الّصغـرى  املؤّسسـات  تصـّور  وإعـادة  واإلبتـكار،  والّتكنولوجيـا  األجنبّيـة 

والصغرية واملتوّسطة وهيكلة الّنقابات البديلة والّتضامن اإلجتماعي.

أكاديمّيـن  يشـمل  إنتقـايئ  جمهـور  ضـّم  إىل  املبـادرة  هـذه  تهـدف 
وناشـطن ومنّظمـات غـري حكومّيـة ومتربّعـن دولّيـن وأعضـاء املجتمع 
ودوليـاً،  محّليـاً  املتواجديـن  والباحثـن  واملمارسـن  والّتكنولوجّيـن 
للّدخـول يف حـوار بّنـاء حـول الوقائـع اإلجتماعّيـة واالقتصاديّـة يف لبنان، 
وحلـول  توصيـات  وتقديـم  محـّددة  أفـكار  إىل  جماعّيـاً  وليتوّصلـوا 

ومسارات وخيارات سياقّية وعملّية.

يناقـش هـذا الّتقريـر أّول مؤتمـر يتمحـور حـول املؤّسسـات اإلقتصاديّـة 
الّتضامنّيـة الـّذي ُعقـد خـالل ثالثـة أيّـام:8 و9 و10 نيسـان/ أبريـل عـام 
الحلـول  ويطـرح  نتائـج  مـن  إليـه  الّتوصـل  تـّم  مـا  يقـّدم  .كمـا   2021

والّتوصيات املحتملة. 

عن
االقتصاد

الديمقراطي

التوترات والتحديات

صفحة 12

استنتاجات وتأمالت

صفحة 20
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Disclaimer:

The views, thoughts, and opinions expressed by the speakers during 
the conference belong solely to the speakers themselves and do not 
necessarily reflect those of the Democratic Economy initiative (TDE) and 
its members. TDE also assumes no responsibility for speakers invited to 
participate in the conferences. Moreover, reference by the speaker to any 
specific product, process, service, or organization does not constitute or 
imply endorsement, recommendation, or favoring by the TDE initiative.
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الئحة املتحدثني

أسـتاذ جامعـي ومحـارض يف معهـد العلـوم اإلجتماعّيـة يف الّجامعـة الّلبنانّيـة ومنّسـق مختـر اإلقتصـاد 
والّتنميـة يف املعهـد وهـو باحـث يف مشـاكل الّتنميـة وأزمـات املجتمـع والّتغيـر وكان املدير الّسـابق لرنامج 

األمم املّتحدة للّتنمية يف مناطق الّشمال وجبل لبنان لسبعة عرش عاماً.

د. عبدهللا محي الدين

عمل سـابقاً مع رابطة مقاومي الحرب، حيث نّظم ضّد عسـكرة الرّشطة وسـاعد يف بناء تحالفات بني 
املجتمعـات املحلّيـة يف املـدن يف جميـع أنحـاء البـاد، باإلضافـة إىل بنـاء الّتضامن مع حركات يف العراق ويف 
جميـع أنحـاء الـرّشق األوسـط. وقـد عمـل أيضـاً يف مـرشوع الباعة املتجولنّي الّتابع ملركـز العدالة الحرضيّة، 
منّظمـاً بالّتعـاون مـع بائعـني يناضلـون مـن أجـل حقوقهـم يف األحيـاء الخمسـة. ومؤخـراً، عمل علي مع 
مـرشوع االقتصـاد الحديـث كمنّظـم رئيـي مـع تحالـف البنـك العام يف مدينة نيويوك، سـاعياً السـتثمار 

املال العام للمصلحة العاّمة. 

علي عيىس

هـو مستشـار يف رشكـة الخدمـات البحثّيـة واملهنّيـة يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا وهـي 
رشكـة مختّصـة يف تقديـم خدمـات مهنّيـة ُتعـى باألخـّص يف خدمـات األبحـاث والّتنميـة للمنظّمـات غـر 
الحكومّيـة. يف السـابق، عمـل مديـراً لألبحـاث والّتنميـة االقتصاديّـة يف مكتب الرامج الخارجّية اإلقليمّية 
الّتابـع للّجامعـة األمركّيـة يف بـروت )AUB-REP( وهـو الـّذراع اإلستشـاري يف الّجامعـة. عمل سـابقاً يف 
منصـب إداري لـدى رشكـة يب دبليـو يس يف الوحـدة اإلستشـاريّة الّتابعـة للملكـة العربّيـة الّسـعوديّة كمـا 
للعملّيـات يف يس أم يس أس وهـي رشكـة إقليمّيـة ُتعـى يف إعـداد املشـاريع االستشـاريّة  عمـل مديـراً 
والّتدريبّيـة. عمـل أيضـاً محـارضاً يف إدارة املشـاريع وتحليـل األعمـال يف مركـز الّتعليـم املسـتمر للّجامعـة 
األمركّيـة يف بـروت. باإلضافـة إىل ذلـك، وخـال العقـد األخـر، عمـل الّسـيد عفيـف مستشـاراً ومدربـاً يف 
إدارة املشـاريع واملـوارد البرشيّـة واملهـارات الّشـخصّية والقياديّـة والّتخطيـط االسـراتيجي واالنخـراط املدين 

والّتطّوع وإدارة املنظّمات غر الحكومّية. 

عفيف طبش

هـي باحثـة زميلـة يف مركـز الّدراسـات الّدولّيـة يف املعهـد الجامعـي يف لشـبونة،أي اس يس تـس اي-اي يـو 
ل، و مسـاعدة جامعّيـة ضيفـة يف قسـم اإلقتصـاد الّسـيايس يف املعهـد ذاتـه. يشـمل بحثهـا وتعليمهـا 
العاقـات بـني االقتصـاد اإلجتماعـي والّتضامـي، والعمومّيـات وحـركات عـن الّتحويـل املسـتدام، وأوجـه 
الّتـآزر بـني الّطبيعـة والّثقافـة والّتكنولوجيـا وتطبيـق الّربيـات الّنقديـة والسـّيما اإلسـراتيجّيات للّتعليـم 

غر الّرسمي والّتعبئة اإلجتماعّية وتعزيز الّديمقراطية الّتشاركية. 

يدة إستيفزي د. آنا مارغر
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هـو نائـب املديـر القطـري – الرامـج يف أوكسـفام يف لبنـان ويملـك خـرة تزيـد عـن عـرش سـنوات يف قطـاع 
املسـاعدات. هـو مسـؤول عـن تطويـر وتصميـم وإدارة/ رصـد الرامـج القطريّـة. شـغل سـابقاً منصـب 
رئيـس الّسياسـات يف أوكسـفام يف لبنـان ملـدة ثـاث سـنوات ونصـف، وكان مسـؤوال عـن الّتأثـر علـى 
تطبيق األنشـطة يف كل من املشـاريع اإلنسـانّية واإلنمائّية. شـارك بشـر يف تأليف كتاب »صندوق الّنقد 
الـّدويل ولبنـان: الّطريـق الّطويـل إىل األمـام«، و«إنجـاح املسـاعدات يف لبنـان« و«مـن دون مسـاعدة 

اجتماعّية صافية يف لبنان«.

بشري أيّوب

هـو الّرئيـس الّتنفيـذي لرشكـة بوزانوفـا، وهـي رشكـة استشـاريّة يف مجـال الّتنميـة االقتصاديّـة والّتصميم 
الّتنظيمـي والفعالّيـة. عمـل سـابقاً يف مدينـة مينيابوليـس حيـث أنشـأ برنامج املسـاعدة الّتقنّية لألعمال، 
مؤثّـراً علـى أكـر مـن 1000 رشكـة سـنوياً. أنشـأ برامـج ريـادة األعمـال للّتعاونيـات الجديـدة والقائمـة. كمـا 
أنشـأ  حيـث  الّاتيـي،  االقتصاديّـة  الّتنميـة  مركـز  ويف  الّتنظيمّيـة  الفعالّيـة  يف  ميلـز  جـرال  لـدى  عمـل 
األكاديمّيـة الّاتينّيـة. حصـل دانيـال علـى الّجائـزة الّذهبّيـة مـن قبـل مجلس الّتنميـة االقتصاديّة الّدولّية 
يف عـام 2018 للّتنميـة االقتصاديّـة العادلـة، وبرونزيـنّي يف عـام 2016 لتطويـر برامـج ريـادة األعمـال، ومدينـة 

مينيابوليس 2013 عن مبتكر العام.

دانيال بونيال

يعمل يف الّتنمية االقتصاديّة املحّلّية والّتخطيط االسـراتيجي وتطوير األعمال. وهو خبر يف الّتعاونيات 
ومؤّسس مشارك وعضو يف »تعاونّية لو بون اليت«.

إيلي كلداين

الّناشـطني  مـن  مجموعـة  وهـي  الّلبنانّيـني،  ))LEANلني-للمغربـني  العمـل  شـبكة  مؤّسسـة  هـي 
املـدارس   )LEAN( لـني  تدعـم  ولبنـان.  املّتحـدة  والواليـات  املّتحـدة  العربّيـة  اإلمـارات  االجتماعّيـني مـن 
واملنّظمـات املحّلّيـة شـبه الخاّصـة والحـاالت اّلـي تـّم الّتحّقـق مـن صّحتهـا مـن خـال الّترعـات العينّيـة: 
الغـذاء واألدويـة واملابـس. هـي مؤّسسـة »الي-مونيـه« اّلـي تـّم إطاقهـا يف شـباط/فراير 2021، وهـو 
الجـذور  إىل  العـودة  إىل  وتدعـو  الّصغـرة  الـرّشكات  يدعـم  الّلبنانّيـة  والحـرف  والفنـون  لألغذيـة  سـوق 

وتطوير اقتصاد مستدام مكتفي ذاتياً.

إيفلني يونس

الئحة املتحدثني
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ُعّينـت عـام 1998 مستشـارة لوزيـر الّزراعـة، ثـم رئيسـة للخطـة الخـرضاء )وزارة الّزراعـة( عـام 2000، واّلـي 
تهـدف إىل إنشـاء البنيـة الّتحتّيـة الّزراعّيـة، باألخـّص بحـرات الّتـال والّطـرق الّزراعّيـة واسـتصاح األرايض 
للمزارعـني. مثّلـت لبنـان يف منتديـات دولّيـة مختلفـة )منّظمـة األغذيـة والّزراعـة يف رومـا والّصنـدوق 
الـّدويل للّتنميـة الّزراعّيـة، إلـخ( وُعّينـت حاكمـة للبنان يف الّصندوق الـّدويل للّتنمية الّزراعّية )FAD	(، من 
الـّدويل  البنـك  يموّلهـا  اّلـي  الّزراعّيـة  الّتنميـة  برامـج  مـن  العديـد  أدارت  وقـد   .2017 عـام  إىل   2005 عـام 
والّصنـدوق الـّدويل للّتنميـة الّزراعّيـة والعديـد مـن املنّظمـات الّدولّية األخرى. ويف عام 2014، ُعّينت مديرة 

عامة للّتعاونّيات يف وزارة الّزراعة، وال تزال تشغل هذا املنصب حّت اآلن.

يد يا أبو ز غلور

هو أسـتاذ مشـارك يف الّسياسـة والّتخطيط يف قسـم اإلدارة والّسياسـات الّصحّية يف الّجامعة األمركّية 
يف بـروت. شـغل منصـب مديـر أبحـاث معهـد عصـام فـارس لّلسياسـة العاّمـة والّشـؤون الّدولّيـة بـني 
عامـيّ 2014-2020 وشـغل منصـب املديـر املؤّقـت للمعهـد يف فـرة 2019-2020. أّسـس يف عـام 2020 مرصـد 
األزمـات الّلبنـاين لتتّبـع تداعيـات األزمـات وتقديـم األدّلـة والّتحليـل املنهجي ملختلف جوانـب األزمات الي 
تواجههـا البـاد. وهـو يشـارك يف رئاسـة مبـادرة AUB4Refugee الـي تجمـع أعضـاء هيئـة الّتدريـس يف 
الّجامعـة العربّيـة يف بـروت لاسـتجابة ألزمـات الّاجئـني. وهـو يبحـث ويعمـل علـى االبتـكار الّسـيايس 
واالجتماعـي وخاّصـة يف مجـاالت الّاجئـني والّشـباب والّسياسـات الّصحّيـة والرامـج. هـو مؤّلـف ألكـر 
من 50 مقاال وكتاباً منشوراً دولّياً تّمت مراجعته من قبل األقران. وقد ظهر عمله بشأن أزمة الّاجئني 
الّسورينّي يف العديد من القنوات اإلعامّية بما يف ذلك قناة الجزيرة، يب يب يس، مجّلة اإليكونوميست، 

نيويورك تايمز، ودويتشه فيا - من بني قنوات أخرى.

د. نارص  ياسني

هي عضو مجلس إدارة ومربّية نظرة يف الّتحالف االقتصادي الّتعاوين ملدينة نيويورك )CEANYC(. وهي 
أيضـا منّظمـة للّتعاونّيـة الغذائّيـة يف وسـط بروكلـني، ومالكـة عاملـة يف بروكلـني باكـرز، وعضـو يف مجلـس 
الّدفـاع عـن شـبكة تعاونّيـات العّمـال يف مدينـة نيويـورك. وكونهـا اختصاصّيـة يف مجـال الّتوعيـة الّنظـرة يف 
CEANYC، شـاركت يف تسـهيل ورشـة عمـل حـول مكافحـة  نيويـورك  ملدينـة  الّتعـاوين  االقتصـاد  تحالـف 

العنرصيّة والقمع مع العديد من الّتعاونيات الغذائّية يف مدينة نيويورك.

ينا كينيدي ر

الئحة املتحدثني
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املنّسـقة األكاديمّيـة ملـرشوع فريدريـش إيـرت اإلقليمـي للّتنميـة االجتماعّيـة العادلـة يف منطقـة الـرّشق 
العربّيـة،  االقتصـادات  عـن  محـارضات  ألقـت  وقـد  و2019.   2016 عامـيّ  بـني  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
واإلصاحـات الّليرالّيـة الجديـدة االقتصاديّـة، والّظلـم االجتماعـي يف مختلـف الّجامعـات األملانّيـة. تركـز 
أبحاثهـا علـى االقتصـاد العـريب، والّتطـورات االجتماعّيـة واالقتصاديّة يف منطقة الرّشق األوسـط وشـمال 
أفريقيا، واالقتصاد الّسـيايس يف سـوريا. وقد نرشت معظم أبحاثها كأوراق سياسـات أو مسـاهمات يف 
الكتـب. ومنـذ يناير/كانـون الّثـاين 2021، تعمـل مستشـارة للّسياسـات يف قسـم الـرّشق األوسـط وشـمال 

أفريقيا يف فريدريش إيرت-  يف برلني.

د. سالم سعيد

هو طالب دكتوراه يف السـنة األخرة  يدرس يف مجال الّربية املدنّية الّرقمّية يف املختر املفتوح يف جامعة 
نيوكاسـل، اململكـة املتحـدة. وتركـز أبحاثـه علـى الّنظـم الغذائّيـة املسـتدامة والّشـاملة يف سـياق الحرمـان 
االجتماعـي واالقتصـادي. وهـو مهتـّم بشـكل خـاص بـدور الّتقنّيـات الّرقمّيـة يف تمكـني البحـث واالبتـكار 
األدوات  لتكويـن  الحّيـة  واملختـرات  الّتشـاريك  الّتصميـم  نهـج  سيباسـتيان  اتّبـع  بحثـه،  يف  املسـؤولني. 
إىل  الحـيّ  املختـر  الغذائّيـة واسـتدامتها. ويسـتند  االبتـكارات  إنشـاء  للمشـاركة يف  الّرقمّيـة  االجتماعّيـة 

رشاكة وثيقة بني الّجامعة ومنّظمات املجتمع املدين لتطوير بيئة مفتوحة وطويلة األجل لابتكار.

سيباستيان بروست

عملـت مـع الّجمعّيـة الّلبنانّيـة لانتخابـات الّديمقراطّيـة يف مشـاريع مختلفـة مـن عـام 2005 وشـغلت 
منصـب املديـر الّتنفيـذيّ للّجمعّيـة الّلبنانّية لانتخابـات الّديمقراطّية )LADE(من كانون الّثاين/يناير 2009 
حـت حزيـران /يونيـو 2017. عملـت يـارا خـال عملهـا يف LADE يف جميـع أنحـاء املنطقة، حيث تدّربت على 
مجموعـة مـن القضايـا الجنسـانية والحوكمـة. بـني يوليو/تمـوز 2017 وأكتوبر/ترشيـن األّول 2020، عملـت 
يـارا مـع فريدريـش إيرت-سـتيفتونغ يف لبنـان كمديـرة برنامـج أول يـرشف علـى مشـاريع املسـاواة بـني 
الّجنسـني، والّنمـو االجتماعـي واالقتصـادي الوطـي، والحوكمـة يف لبنـان. تشـغل يـارا حالّيـاً منصـب 
مديـرة برنامـج الّتمكـني االقتصـادي للمـرأة منـذ ترشيـن الّثـاين /نوفمـر 2020 مـع هيئـة األمـم املّتحـدة 

للمرأة-مكتب لبنان.

يارا نصار

الئحة املتحدثني
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تويص  إقتصاديّة  إجتماعّية  فلسفة  هو  الّديمقراطي  اإلقتصاد  إّن 
مجموعة  إىل  واملساهمني  الّشكات  مدراء  من  القرار  صنع  قّوة  بتغيري 
واملوردين  العّمال  ذلك:  يف  بما  املصلحة  أصحاب  جمهور  من  أكرب 
واملنّظمات  املحّلّية  الحكومّية  الكيانات  األوسع مثل  والجمهور  والعمالء 
واألرصدة  الّشيكات  نظام  يف  مضمنة  وتكون   .]7،  6  ،5[ الرّبحّية  غري 
املواطنني للمشاركة بنشاط يف  القّوة االقتصاديّة والّدعم لحقوق  وفقاً 
والّنوع  والعرق،  االجتماعي،  وضعهم  عن  الّنظر  بغّض  اإلقتصاد 
الّسياسّية غري  ]4[. على نقيض اإلقتصادات  اإلجتماعي، وما إىل ذلك 
على  للّسيطرة  ومحاوالتها  الّطبيعّية  املوارد  على  واملعتمدة  املنتجة 
للّتقدم  بوابة  يعترب  الّديمقراطي  اإلقتصاد  فإّن  البالد؛  يف  الّسلطة 
وتشمل   ]1،5[ الّشعبّية  القاعدة  وقادة  والّناشطني  املدافعني  ويحّفز 
إنشاء  أنفسهم مسؤولة  الّذين يحملون  واملبتكرين  الرّّواد  الّشكاء مثل 
الّديمقراطي  بالّجانب  واملقصود   .]5[ مجتمعاتهم  ضمن  مّوزّعة  ثروة 
لكل  فيكون  جماعي  بشكل  تتّم  واإلنتاج  اإلستثمار  حول  القرارات  أّن 
]2[. يف إقتصاد كهذا، يتعنّي على  شخص خيار يف عملّيات صنع القرار 

.]7[ العاّمة  الّشؤون  الّناس اإللزتام واملشاركة يف  عدد كبري من 

من  واملستدام  والّنيه  الّديمقراطي  لإلقتصاد  األسايس  املسار  يلّخص 
للمؤّسسات  والعملي  والّسيايس  األخاليق  الّدعم  توفري  خالل 
املتعارف  من   .]2[ الّتضامنّية  االقتصاديّة  املؤّسسات  أو  اإلجتماعّية 
اإليكولوجّية  الّنظم  املؤّسسات  تتكّون  ديمقراطي  إقتصاد  يف  أنّه  عليه 
املصلحة  أصحاب  بني  بامللكّية  الّشعور  فيها  ُتزرع  اّليت  املجتمعّية 
املختلفني مثل العّمال وأفراد املجتمع والّسلطات املحّلّية )أي البلديّات 

.]4[ املحّلّية(  واملجالس 

اإلسكان،  تعاونّيات  هي  اإلجتماعّية  املؤّسسات  على  األمثلة  من 
ومجموعات  العضويّة،  والزّراعة  املجتمعّية  الزّراعّية  واملجتمعات 
بإنصاف  أفرادها  تعامل  اليت  العادلة  الّتجارة  ومنّظمات  املشرتين، 
امللكّية  العمومي، ودور حضانة األطفال ذات  الّنقل  ومساواة، وأنظمة 
املؤّسسات  تكون  أن  يمكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  إلخ.  املشرتكة، 
الّتعاونّيات  مثل  املرصيفّ  القطاع  ضمن  من  نموذجاً  االجتماعّية 
أو  الخرييّة  الحالة  ذات  األخالقّية  املصارف  ذلك  يف  بما  االئتمانّية؛ 
املحّلّية. يجب أن تكون هذه  البلديّات واملؤّسسات  اليت تملكها  البنوك 
املؤّسسات مصارف بدون فائدة ويجب أاّل تعيق الّنمو عرب فرض فوائد 

.]8  ،2،5[ من أجل الحصول على أرباح خاّصة 

لألشخاص  فرص  خلق  الّنموذج  هذا  مثل  يف  الّشامل  الّنهج  يدعم 
على  ويشّددون  املاهرين  ولألفراد  طويلة  لفرتة  استبعادهم  تّم  الّذين 
نفسها  الّشكات  هذه  دعم  يظهر  كريمة.  بطريقة  األشخاص  معاملة 
فإّن  وبالّتايل،  املجتمع.  موارد  تعزّز  اليت  املحّلّية  االستثمارات  خالل  من 
وينتج  مضاعًفا،  تأثرًيا  يخلق  مّما  املجتمع  يف  تدويرها  يعاد  األموال 
املجتمعّية“  الّثوة  „بناء  يعّد  للرّفاه.  وتغذية  إضافّياً  إستقراًرا 
إسرتاتيجّية تنمية محّلّية يّوىص بها كثرياً ألنّها تركّز على بناء اإلقتصادات 
للمراقبة  تخضع  واليّت  واملستدامة  والّشاملة  الّتعاونّية  املحّلّية 
اليّت  املؤّسسات  من  كبري  عدد  وجود  فيستلزم   .]5،9[ الّديمقراطّية 
تعاونّيات  تتّضمن  الّثوات  لبناء  مبادرة  وثيق إلنشاء  معاً بشكل  تعمل 
املحلي  والّتعنّي  والّشاء  املجتمعّية،  األرايض  وإئتمانات  العّمال، 

العاّمة. واملصارف  املحّلّية  العاّمة  واملؤّسسات 

اإلقتصاد  مؤّسسات  من  كنوع  الّتعاونّيات  على  الّتقرير  هذا  يف  نركّز 
يف  منها  أخرى  أشكال  لبدء  جديدة  آفاق  واستكشاف  الّتضامين، 
املختلفة  والحقائق  الجوانب  املؤتمر  خالل  املتحّدثون  بحث  لبنان. 
سياقات  يف  املمارسات   من  الكثرب  عرض  وتّم  الّتعاونّية.  للحركة 
متنّوعة  نماذج  على  الّضوء  تسليط  مع  العامل  أنحاء  متعّددة يف جميع 
املغرتبني  أدوار  مناقشة  تّمت  ذلك،  إىل  باإلضافة  تطبيقها.  يمكن 
الجلسات  جميع  تّوجت  الّدولّيني.  املانحني  نظر  ووجهات  الّلبنانّيني 
اقتصاد  راسخة داخل  تعاونّية  بييئ قوي لحركة  لبناء نظام  بتوصيات 

ديمقراطي. 

Photo by Austrian National Library - Unsplash 

املقدمة
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01

ملحة عن السياق يف لبنان

البنية  بقوة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الّشق  منطقة  داخل  الحايلّ  واإلقتصادي  اإلجتماعي  الوضع  يتأثّر 
واملالّية  واإلقتصاديّة  الحكومّية  الكيانات  بني  الّتحالف  عن  بمعزل  تأّسست  اليّت  واإلقتصاديّة  الّسياسّية 
الّليبريالّية الجديدة  بالّسياسات  الّتجاريّة. يصّور لبنان نظاماً اقتصاديّاً مدفوعاً  املركزيّة والبنوك  البنوك  مثل 

والرّأسمالّية.
أثناء  اليّت كانت نشطة حىت  القطاعات اإلنتاجّية  نيوليبريالّية قّلصت إىل حّد كبري  بعد الحرب، ُوضعت نظم 
أّن  عليه  املتعارف  من  األمد.  طويل  وتطّور  نمو  تحقيق  لإلقتصاد  يمكن  ال  القطاعات  تلك  ودون  الحرب. 
االنهيار  إىل  أّدى  الحايلّ  العملة  انهيار  أّن  ذلك،  على  والّدليل  االقتصاد،  قّوة  تعكس  الوطنّية  العملة 
توازن  يف  والعمل  اإلنتاجّية  القطاعات  تنشيط  حول  املقرتحة  الحلول  أحد  يدور  نشهده.  الّذي  اإلقتصادي 
املنتجات  ذلك  يف  بما  يشء،  كل  باسترياد  لبنان  يقوم  املثال،  سبيل  على  الّتصدير(.   - )اإلسترياد  الّتجارة 

املستوردة. البضائع  بواسطة  تهميشها  يتم  اليّت  محلّياً  املتوّفرة 

تنطوي البنية اإلقتصاديّة الحاليّة للبالد على العديد من الثّغرات مّما يلعب دوراً 
رئيسياً يف انهياره. تعتمد بنية اإلقتصاد اللّبناين على أربعة أركان رئيسيّة هي:

أو  بعمله  البدء  كان  اقتصاد حر حيث يمكن أليّ  رمزي ومشّوه ألنّه يستند إىل ظاهرة  الخاص هو  القطاع 
وتنفيذ  لتصميم  رئييس  كمصدر  العام  الّتمويل  على  أسايسّ  بشكل  باالعتماد  ولكن  الّتجاريّة،  أعماله 

وأنشطته. مشاريعه 

02
من   

ٍ
عال مستوى  يوجد  حيث  الّلبناين  للمجتمع  مستدام  غري  حياة  أسلوب  خلقت  اليت  االستهالك  ثقافة 

اإلنتاج. من  للغاية  منخفض  ومستوى  اإلستهالك 

03
املغرتبني  من  الخارج سواء  من  الزّائدة  الّسيولة  لجذب  فقط  بناؤها  تم  اليت  العقارات  على سوق  االعتماد 
املواطنني  من  عدد  أكرب  وإفادة  الّلبناين  املجتمع  ظروف  لتناسب  بناؤها  يتم  ال  الّدولّيني.  األعمال  رجال  أو 

والّتطوير. االستثمار  أجل  من 

04
تغطيتها.  يجب  اليت  واإلحتياجات  الحكومي  اإلنفاق  بني  تباينات  وجود  خالل  من  املايل  الّتخطيط  ضعف 
اسرتاتيجّية  تشمل  دوالر  مليار   1.4 حوايل  الحايل  املالّية  وزير  قّدمها  اليت  املزيانّية  بلغت  املثال،  سبيل  على 
الّسوداء  الّسوق  للغاية مقارنة بسعر  لبنانية وهي منخفضة  1500 لرية  لها تعتمد على سعر  الّتخطيط  تّم 

الّدولة. الّدوالر األمرييك. وهذا يؤدي إىل عدم توازن مايل وعجز مزيانّية  مقابل 

السيــــــــــــــاق
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زيادة  مع  لبنان  يف  الناس  حياة  على  كبري  بشكل  املستمرّة  األزمة  تؤثّر 
واليأس  االقتصادي  الرّكود  إىل  يؤّدي  اّلذي  البطالة  معدل  يف  مطردة 
الّتقليديّة.  األساليب  يمكن حّلها عرب  األزمة معّقدة وال  إّن  اإلجتماعي. 
جديد.  نحو  على  هيكلة  إعادة  إىل  بأكمله  اإلقتصاد  يحتاج  فقد 
منتج  ديمقراطي  اقتصاد  بناء  عملّية  اعتماد  أهمّية  فإّن  وبالتايل، 
اإلجتماعي  الّنموذج  على  اإلعتماد  من  ويقّلل  معاً  الّناس  يجمع 
يتطّلب  الخدمة.  تقديم  الّسيايس يف  الّنفعي واإلجتماعي  واإلقتصادي 
والّدعم  املجتمع  أفراد  قبل  من  الخلق  االقتصادي  الّنهج  هذا 
الّلبناين  الّسياق  بناءاً على  املحّلّيتني.  الزّراعة والّصناعة  واملحافظة على 
الحركة  لدعم  واملمارسني  الخرباء  بني  جماعّية  رؤية  توجد  الحايل، 

واملمارسة. البحث  لبنان من خالل  يف  الّتعاونّية 

يف  املساهمة  بأهمّية  القوي  إيمانهم  هو  الرّؤية  هذه  وراء  الّسبب  إّن 
لألزمات  إستجابة  فقط  ليس  واالجتماعّية،  االقتصاديّة  البىن  تغيري 
املجتمع نفسه.  تنمية  أيضا كحاجة إىل املساهمة يف  طويلة األمد ولكن 
معرّضة  الفئات  هذه  ألن  املهّمشني  إىل  الوصول  على  الرتّكزي  سيكون 
الّنظام  وطرائق  الحالّية  املمارسات  ضوء  يف  لالستغالل  خاص  بشكل 

الّلبناين.  اإلقتصادي 

إدارة التعاونيات يف لبنان

العاملة  الّطبقة  لدعم  لبنان  يف  للّتعاونّيات  العاّمة  املديريّة  تأّسست 
اليّت تتأّلف من األفراد الّذين يعملون بنظام الّساعة أو يكسبون دخاًل 
نفسه.   املجتمع  ضمن  األخرى  اإلجتماعية  الفئات  بايق  من  بكثري  أقل 
أجل  من  تحقيقها  يجب  أساسّية  مبادئ  سبعة  على  املديريّة  ترتكز 
روتشديل  مبادئ  بإسم  املبادئ  هذه  ُتعرف  مناسب.  تعاون  تشكيل 
لألعضاء؛  الّديمقراطي  الرّصد  واملفتوحة؛  الّطوعّية  العضويّة  وتشمل: 
الّتدريب املناسب والّتعليم؛  مشاركة األفراد يف رأس املال؛ اإلستقاللّية؛ 

باملجتمع. الحقيقي  واإلهتمام  الّتعاونّيات؛  بني  الّتعاون 

ملكتب  املبارش  اإلرشاف  تحت  العمل  يف   2005 عام  منذ  املديريّة  بدأت 
الحوكمة  عملّيات  من  العديد  املديريّة  تفويض  يغّطي  الزّراعة.  وزارة 
وتوفري  واإلرشاف  والّسماح  الّتسجيل  مثل  الّتعاونّيات  تستهدف  اليت 
األحزاب  كتدّخل  العوائق  من  العديد  من  املديريّة  تعاين  املايل.  الّدعم 
يف  والّنقص  الّنيوليربالّية  والّسياسات  القديمة  والقوانني  الّسياسّية 
الّطبيعية  بالزتاماتها  القيام  دون  والحيلولة  املناسب،  الحكومي  الّدعم 
تحتاج  املثال  سبيل  على  لبنان.  يف  وتمكينها  تعاونّية  حركة  لتنظيم 
عملها  ليدعموا  املوّظفني  من  مزيد  إىل  عديدة  سنوات  منذ  املديريّة 
لدى  أولويّة  يعترب  ال  ألنّه  الحكومة  من  رد  أي  تتلّق  مل  اآلن  حىّت  ولكن 

القرار. صّناع 
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التّوتّرات والتّحديات

التّحديات العامة الّت تواجهها مؤّسسات التّضامن االقتصاديّة

األزمة  وقضايا  العيش،  سبل  بعملّية  العامل  أنحاء  جميع  يف  باملجتمعات  املتعّلقة  األساسّية  الّتحديات  ترتبط 
البطالة  وزيادة  الغذايئ  األمن  وانعدام  والجنسانّية،  العرقّية  املساواة  وعدم  املناخ،  وتغرّي  األمد،  طويلة  الّسكنية 
بالّطابع العملي وجدوى إطالق اقتصاد تضامين.  الّشائعة األخرى  الّتحديات  والعاطلني عن العمل. ببنما ترتبط 
تحّديات  لديها  ليس  أنّها  يعين  ال  ذلك  فإّن  ونشطة  وناجحة  فّعالة  الّدولية  املؤّسسات  بعض  تكون  حني  يف 

يلي: ما  تشمل  العاّمة  الّتحديات  تلك  بعض  تقّدمها.  تعيق  ما  غالباً  واليت  بها  خاّصة 

يف  لإليجار  مناسب  تضامن  مكان  على  العثور  مثل  الّلوجستّية  القضايا 
مالية.  أعباء  تضيف  وقد  الّثمن  باهظة  اإليجار  رسوم  معظم  أّن  حني 

نيويورك. مدينة  الّتعاونّيات يف  حالة  تلك هي  املثال،  على سبيل 

الّتعاونّيات  إطالق  مثل  الّتعاونّيات  أنواع  بعض  إطالق  مّدة  طول 
تمتد على مدار عّدة سنوات أن  اليّت يمكن  البلدان  الغذائّية يف بعض 

للمعايري  األولويّة  الّصندوق  نظام  „يضع  املّتحدة،  اململكة  يف 
ليست  أنّها  الواضح  من  لكن  العضويّة،  كالزّراعة  البيئّية 

أسعاره  الّطعام  ألّن  املنخفض  الّدخل  للعمالء ذوي  جّذابة 
املثال،  My Pantry على سبيل  أّن  ليست معقولة. يف حني 
تبقى  الّطعام،  بنوك  أفضل من معظم  أنّه  الرّغم من  وعلى 

قبلهم هي سلع  من  املستهلكة  الغذائّية  املواد  من  الكثري 
منخفضة.  جودة  ذات  بأنّها  عموماً  ومعروفة  وجاّفة  معّلبة 

بروست سيباستيان 

على  تعتمد  الّتعاونّيات  كانت  إذا  خاّصة  الّتمويل،  استدامة  عدم 
عند  لذلك،  ثابتة.  األموال  أو  الّتربعات  هذه  تكون  ال  قد  الّتربعات، 
هذا  مثل  يقّلل  مّما  األنشطة  تتوّقف  املوازنة  يف  تخفيض  مواجهة 

اإلنتاج.

العدالة  أهداف  على  الحفاظ  مثل  الّجودة  توازن  على  الحفاظ 
االجتماعّية من حيث القدرة على تحّمل تكاليف الغذاء واألجر املنصف 
اإلنتاج  جهة  من  املرضية  البيئّية  واألهداف  ناحية  من  الغذايئ  واألمن 
الجودة  توازن  على  الحفاظ  فإّن  ذلك،  على  عالوة  أخرى.  ناحية  من 
يضمن  وال  للغاية  املتقّلب  الّتمويل  على  اإلعتماد  عدم  يستلزم 
الّتعاونّية  يف  املوجودة  الّداخلية  املوارد  على  واالعتماد  االستدامة 

العمل. مستوى  لتحسني 

وتقّلل  الفرديّة  الجهود  تمدح  اليّت  املجتمعات  تعتمدها  معرقلة  ثقافة 
الرّابط املناسب بني  من الّجهود الجماعّية مّما يؤّدي إىل إعاقة تشكيل 
مؤسسات  إطلق  يف  واملشاركة  البعض  بعضهم  لدعم  املجتمع  أفراد 

سلطتهم،  أسمائهم،  الّسياسّيون  يستخدم  حيث  فاسد  سيايس  نظام 
واليّت  املستقبل  يف  الّسياسّية  الّسباقات  على  تنافسهم  يف  وقّوتهم 

املؤّسسات. وقيم هذه  مبادىء  تهّدد 
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تحديّات الّسياق الّت تواجهها الحركة التّعاونيّة يف لبنان

والّسبب هو  كما هو متوّقع.  تأثريها ليس  فإّن   ، ا  كبري جدًّ لبنان  املسّجلة يف  الّتعاونّيات  أن عدد  الرّغم من  على 
العديد من  تلّقيهم  الرّغم من   املحّلي على  اإلقتصاد  للّتأثري على  كفايًة  الّتعاونّيات ليست نشطة  تلك  أّن معظم 
وعدم  مزيّفة،  تعاونّيات  وجود  مثل:  متعّددة  أسباب  إىل  ذلك  يعزّى  املناقشة،  إىل  باالستناد  واملنح.  الّتربعات 
املعّدات  ونقص  الّتعاونّيات،  الّشباب عن  وغياب  الّداخلي،  اإلختصاص  إىل  واإلفتقار  الّتعاونّيات،  تنّوع يف  وجود 

واملوارد.

عملها  يف  تستند  ال  ولكّنها  قانوناً  املسّجلة  تلك  هي  املزيّفة  الّتعاونّيات 
األسباب  أحد  إّن  أعاله.  ذكرها  ورد  اليّت  الّسبعة  األساسّية  املبادئ  إىل 
 11 القانون، يمكن ألي مجموعة مكّونة من  أنّه بموجب  إلطالقها هو 
شخصاً أن تشكّل هيئة إداريّة مع لجنة وبالّتايل إنشاء تعاونّية قانونّية 
الّتعاونّيات  هذه  وتعّد  أعمالها.  وجدول  أهدافها  عن  الّنظر  بغّض 
فرصة للّسياسّيني وأصحاب رأس املال خاّصة يف القرى الرّيفّية إلنشاء 
ركائز  من  ركزية  الحالة  تلك  مثل  يف  تشكّل  فهي  منها  ممكن  عدد  أكرب 
مالّية  فرصاً  توّفر  الخطط  هذه  أّن  يف  شك  هناك  ليس  املجتمع. 
لألعضاء، لكنها تمنح األثرياء أيضاً الحق يف امتالك „تعاونية“ وتعتربها 
هذه  مثل  تراكم  الّضييب.  والتهرّب  األرباح  مراكمة  إىل  تهدف  رشكة 
املفاهيم  وراء  الرّئييس  الّسبب  هو  كان  سنوات  مدى  على  الحوادث 
املشاريع  هذه  اعتبار  سبب  ويتجّلى  الّتعاونّيات.  عن  للّناس  الّسلبية 
مالكيهم“   / „مالكهم  فائدة  أولويّات  تحديد  يف  مزيّفة“  „تعاونّيات 
املجتمع  أفراد  يدعم  ما  نادراً  لذلك،  ونتيجة  ألعضائها.  القليل  وتأمني 
مثل تلك املبادرات إذا مل يكونوا جزءاً منها، خاّصة أولئك الّذين لديهم 
باملنتجات. فضاًل  تتحكّم  واليّت  الّسوق  املال يف  لرأس  إحتكاريّة  عالقات 
القطاع  نفس  يعملون يف  الّذين  اآلخرين  املجتمع  أفراد  فإن  ذلك،  عن 

الّتعاوين. الّنشاط  أيضاً  سيعرقلون 

تعاونّية   1.240 أكث من  يوجد  بحيث  الّتعاونّيات  يف  تنّوع  وجود  عدم 
أن  يمكن  ذلك،  ومع  زراعّية.  كتعاونّيات  معظمهما  بدأ  حيث  لبنان  يف 
الزّيتون  معالجة  مثاًل  يشمل  أوسع  عمل  نطاق  وذات  تنّوعاً  أكث  تكون 
وتعاونّيات  األسمدة  وتعاونّيات  واألجبان  األلبان  ومنتجات  والعسل، 

إلخ. العّمال  وتعاونّيات  الّتسويق 

فاعلّيتها.   يعيق  مّما  الّتعاونّيات  داخل  متخّصصني  وجود  إىل  اإلفتقار 
مّما  األعضاء،  تخّصص  لضورة  لبنان  يف  الّتعاونّيات  معظم  تهتم  ال 
وجود  عدم  وبالّتايل  بينهم  مشرتكة  مصلحة  وجود  عدم  إىل  يّؤدي 

موحد. إنتاج  مشّغلي 

دور  من  تقّلل  رئيسّية  مشكلة  يمّثل  الّتعاونّيات  عن  الّشباب  غياب 
الّلبنانّية على مدار  الّتعاونّيات  تكن  مل  املجتمع.  الّتعاونّيات ونشاطها يف 
األعوام املاضية دافعاً ملحاً للشباب من أجل املشاركة يف هذا القطاع. 
إبداعهم  بسبب  الّتعاونّية  الحركة  رئييس الستدامة  عامل  الّشباب هم 

إليها. يجلبونها  قد  اليّت  والرّقمية  املبتكر  ونهجهم 

تلك  وخاّصة  الّتعاونّيات  من  العديد  ألّن  واملوارد  املعّدات  نقص 
املوجودة يف القرى الّصغرية والرّيفّية، ال يمكن أن تخترب جودة منتجاتها 
املوارد  مثل  الاّلزمة  املوارد  تملك  ال  أو  املناسبة  املعّدات  إىل  تفتقر  ألنّها 
تتم  اليّت  الفحوصات  ببعض  للقيام  الّلوجستّية  والخدمات  البشيّة، 

يف مناطق أخرى.

تمويل  قنوات  توجد  حيث  للّتعاونّيات  العشوايئ  الّتمويل  فرص 
الّتربعات. حىّت  اآلخر  والبعض  القروض  البعض  منح  يتم  لها:  مختلفة 
تكون  وأن  للّتوسع  الّدعم  هذا  إىل  تحتاج  الّتعاونّيات  هذه  كانت  لو 
يف  الحظ،  لسوء  الخارجي.  الّتمويل  على  تعتمد  أاّل  يجب  مستدامة؛ 
ونتيجة  الّدولية  واملساعدات  الّتربعات  على  كبري  اعتماد  هناك  لبنان، 
تشكيل  يف  يفكّر  األرباح  من  مزيد  تحقيق  يريد  شخص  أي  فإّن  لذلك 

تعاونّية.
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التّحّديات الّت واجهها األفراد املغرتبون واملنّظمات الّدولية و / أو املانحني

املتعّدد  الّدعم  تقديم  املقّدمة يف  املانحة دائماً يف  الّجهات  أو   / الّدولية و  املغرتبون واملنّظمات  األفراد  لطاملا كان 
طرحت  ذلك،  ومع  املستمرّة.  الحاّدة  األزمة  خالل  املحّلّية  والكيانات  للمجتمعات  املالّية  املساعدات  يف  األوجه 
الّتعاونّية  بالقطاعات  األمر  يتعّلق  عندما  خاصة  عملها  دائماً  تعيق  اليّت  الرّئيسّية  الّتحّديات  الكيانات  هذه 

الّتحّديات: هذه  وتشمل  واملحّلّية. 

نقص يف وجود إدارة للّسوق املحّلّية بما يف ذلك نقص يف وجود رسم 
الفاعلة  الّجهات  تقوم  للّجودة.  فعلّية  ومراقبة  للموارد  مخّططي 
بتوجيه  الّجهات  هذه  وتقوم  فوضوي  بييئ  نظام  يف  بالبحث  الّدولّية 
العديد من األفراد الّذين يملكون مؤّسسات صغرية خاّصة، مّما يأخذ 
وقتاً طويال ويمكن أن يؤّدي إىل فقدان بعض األفراد فرصة االستفادة 

بيانات واضحة. قواعد  الّتقديمات يف غياب  من هذه 

أفقد  تضّخم  من  عنه  نتج  وما  املحّلّية  العملة  قيمة  انخفاض  إن 
وتطوير  الحشات،  ومبيدات  بذورهم،  رشاء  على  قدرتهم  املزارعني 
أنشأها  اليت  - مونه“  مبادرات مثل „الي  فإّن  ثّم،  الريّ. ومن  أنظمة 
مغرتبون كانوا يتطّلعون إىل بيع العسل املحّلي، وأدركوا أن العديد من 
الخام.  املواد  تكلفة  ارتفاع  بسبب  العسل  استخراج  أوقفت  قد  املزارع 
وهناك خطر كبري يف فتح الّسوق الّلبنانّية أمام الّسوق الّدولّية بسبب 

الجودة. توافق معايري  املخزون وعدم  الّنقص يف 

املّتحدة  األمم  هيئة  املثال  سبيل   على   : الّتوظيفي  الّنظام  ضعف 
على  لألزمات  الحاّدة  الّتأثريات  عن  أوردت  دولّية  منّظمة  كونها  للمرأة 
الحاالت  وأصحاب  واملسّنني  النساء  منهّن  املهّمشة  والفئات  الّنساء 
حالة  بسبب  للّنساء  عمل  فرص  على  العثور  صعوبة  وتزداد  الخاّصة. 
الّسوق الرّاهنة واألزمة املتفاقمة اليّت أّدت ازدياد األشخاص العاطلني 

العمل. عن 
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تحّول النّموذج من النّمط الّسليب إىل النّمط النّشط 
ملؤّسسات اإلقتصاد الّديمقراطي التّضامين

إعادة تخيّل النّظام القائم

اإلداريّة  الّسلطة  نقل  يعين  وهذا  الحديثة  الاّلمركزيّة  على  قائم  نظام  يف  البديل  ويتمّثل 
من  العاّمة  اإليرادات  وجمع  القرارات  واتّخاذ  الّتخطيط  مثل  األخرى  والّسلطات 
وتهّي  الّطوعّية.  واملنّظمات  املهنّية  واملنّظمات  املقاطعات  مؤّسسات  إىل  املركزيّة  الحكومة 
و  الّتعاونّيات  لنشأة  املجال  وتفتح  ديمقراطي  إلقتصاد  األساس  الحديثة  الاّلمركزيّة 

وازدهارها. نمّوها 

اإلقتصاد  مصلحة  يف  ويصب  القرار  صنع  يف  الّناس  إرشاك  يف  الّنظام  هذا  ويساهم 
الّنظام  الّذي يقوم عليه هذا  إّن األساس  الّجغرافّية، البشيّة والبيئّية.  املحّليّ والّظروف 

يلي: يحتاج إىل ما 

معفاة  الّتعاونّيات  أّن  ال سيما  الّتضامين،  االقتصاد  لدعم مشاريع  البلديّات  يف  املؤّسسات  إطار  تشكيل  إعادة 
إىل  البلديّة، وما  البناء  البلدي، رضائب  اإليجار  األرباح،  الّضائب على  القانون من رضائب معّينة مثل  بموجب 
من  املناطق  داخل  الّتعاونّية  الحركة  لدعم  الّداخلّية  الّسياسات  تنّظم  أن  للبلديّات  يمكن  املعىن،  وبهذا  ذلك. 
وتوفري  املناسبات،  خالل  من  والّدعم  املنتجات،  عن  واإلعالن  لألنشطة،  مكان  مثل  خدمات  عّدة  توفري  خالل 

إلخ. الاّلزمة،  املعّدات 

للمنشآت  الّسليم  باملعىن  الوعي  نش  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  الّتعاونّيات.  تجاه  املجتمع  مفاهيم  تغيري 
أخرى  اسرتاتيجّية  هناك  ذلك،  على  وعالوة  أنشطتها.  وطبيعة  العملّية  وجدواها  الّتضامنّية  االقتصاديّة 
يّتبعنه  ليك  للّناس  فّعااًل  عملّياً  مثااًل  يقّدم  أن  يمكن  وتنافيس  ومنتج  ناجح  تعاوين  نموذج  إظهار  يف  تتمّثل 

كمرجع.

إىل  الّتضامين يف وصولها  اإلقتصاد  رئيسّيني يف دعم مؤّسسات  عاملني  باعتبارهما  واالبتكار  الّتكنولوجيا  دمج 
اإلنتاج. ونوعّية  املجتمع 

للمنشآت  الّسليم  باملعىن  الوعي  نش  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  الّتعاونّيات.  تجاه  املجتمع  مفاهيم  تغيري 
أخرى  اسرتاتيجّية  هناك  ذلك،  على  وعالوة  أنشطتها.  وطبيعة  العملّية  وجدواها  الّتضامنّية  االقتصاديّة 
يّتبعنه  ليك  للّناس  فّعااًل  عملّياً  مثااًل  يقّدم  أن  يمكن  وتنافيس  ومنتج  ناجح  تعاوين  نموذج  إظهار  يف  تتمّثل 

كمرجع.

إىل  الّتضامين يف وصولها  اإلقتصاد  رئيسّيني يف دعم مؤّسسات  عاملني  باعتبارهما  واالبتكار  الّتكنولوجيا  دمج 
اإلنتاج. ونوعّية  املجتمع 

على  يساعدا  أن  شأنهما  من  حيث  كاملة  اقتصاديّة  ودورة  مستدامة  بديلة  قيمة  سلسلة  على  بالعمل  البدء 
اقتصادي  للّتحول نحو نموذج  الّتضامين وإرساء األساس  االقتصاد  والّثوة ضمن قطاع  القيمة  الحفاظ على 
ويعيد  الوفرة،  يخلق  منتج  ديمقراطي  اقتصاد  إىل  املطاف  نهاية  يف  يؤّدي  أن  الّنموذج  لهذا  ويمكن  بديل. 
لتلبية  أٌنشئت  قد  الّتضامين  االقتصاد  مؤّسسات  أّن  وبما  املجتمع.  يف  املتأّصلة  والوظائف  املوارد،  استثمار 
تفعل  كما  األرباح  عن  البحث  وترتك  تتكّتم  لن  فإنّها  والّثوة،  الرّبح  جمع  لهدف  وليس  املجتمع  احتياجات 

الرّأسمالّية. الّشكات 

للملكّية  األرايض  إتاحة  خالل  من  املحّلّية  املجتمعات  تحرّكه  اقتصاد  إلقامة  مدخاًل  تكون  أن  للبلديّات  ويمكن 
على  يمكن  اليّت  األولويّات  صياغة  يف  الّسكان  مشاركة  خالل  من  وكذلك  الزّراعّية،  وللمشاريع  الجماعّية 
من  املجتمع  ارشاك  تدعم  أن  أيضاً  للبلديّات  ويمكن  تضامنّية.  اقتصاديّة  وتعاونّيات  مشاريع  إقامة  أساسها 

ذلك. إىل  وما  الّتشاركّية  واملزيانّية  املبارشة  الّديمقراطّية  مثل  املحّليّ  الّصعيد  على  تشاركّية  تدابري  اتّخاذ  خالل 

الّشكات  من  مجموعة  هناك 
ألف  لديها فقط  كان  اليّت  الّصغرية 

يستطيعوا  مل  بمفردهم  و  دوالر، 
40 منهم اجتمعوا  ، لكن  رشاء مبىن 

معا، و بمبلغ أربعون ألف دوالر ، 
قاموا بسداد دفعة أوىل واشرتوا 

مبىن ، و اآلن هو سوق عام ، 
بالتعاونيات. يتمّثل 

بونيال دانيال 
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التّوصيات املتعلّقة بالّسياسات

مؤّسسات  من  متني  أساس  على  ديمقراطي  اقتصاد  بناء  عملّية  لدعم  مّلحة  حاجة  هناك  لذلك،  ونتيجة 
منها: واملمارسات،  الّسياسات  من  العديد  وتعزّزها  عليها  تحافظ  اليّت  الّتضامين،  االقتصاد 

سياسة 01
الّتعاون  من  عالية  معايري  ذات  الّتعاونّيات  جعل  إىل  الّسعي 
على  االستمرار  على  قادرة  لتصبح  األخاليق  واإلعتبار  والّديمقراطّية 

الّدويل. الّصعيد  على  بعد  فيما  عملها  نش  وعلى  الوطين  الّصعيد 

سياسة 02
تمثيلّية  ديمقراطية  على  تقوم  ال  ديمقراطية  هياكل  بناء  ضمان 

حقيقّية. ومبارشة  تشاركّية  ديمقراطّية  على  بل  تقليديّة 

سياسة 03
انشاء  عملّية  يف  القّمة  إىل  القاعدة  من  نهج  اتباع  أهمّية  على  الّتأكيد 

الّتضامين. اإلقتصاد  مؤّسسات 

سياسة 04
وصياغة  الّتضامين  باإلقتصاد  املتعّلقة  الحالّية  القوانني  مراجعة 
الّتضامنّية  اإلقتصاديّة  املشاريع  متطّلبات  ملراعاة  جديدة  قوانني 

لبنان. يف  الّتعاونّية  اإلقتصاديّة  والحركة  والفّعالة  الّنشطة 

سياسة 05
اإلقتصاد  ملؤّسسات  العشوائّية  املبادرة  من  تحد  أنظمة  طبيق 
أهلّية  من  للّتحقق  سياسات  ووضع  الّتعاونّيات،  مثل  الّتضامين 
وأهدافهم  الحقيقّية،  اهتماماتهم  خرباتهم،  املوّظفني/املجموعات: 
على  باملوافقة  تزويدهم  قبل  خارجّية/سياسّية،  تدّخالت  أي  لتجّنب 
الّنظام  الجدوى يف ظّل  األنظمة عديمة  تزال هذه  تعاونّية. وال  إنشاء 
الّطائفّية  الهيمنة  وسياسة  املحسوبّية  على  القائم  الحايل  الّسيايس 
لبنان  يف  الّسيايس  الّنظام  يف  وكبرية  جذريّة  تغيريات  هناك  الّتقليديّة. 
حاجة  وهناك  تعمل،  والّسياسات  الّنظم  هذه  تجعل  أن  يمكن 
إىل  القاعدة  من  ينطلق  الحالّية  الّشكات  لهيكل  ديمقراطي  لتنظيم 

القّمة.

سياسة 06
الّصفة  إلضفاء  هام  كمعيار  وتوظيفهم  والّنساء  الّشباب  إرشاك 

للمشوع. الّتنظيمي  الهيكل  على  القانونّية 

سياسة 07
بداًل  تضامنّية متخّصصة  إقتصاديّة  إنشاء وتشجيع مؤّسسات  ضمان 

املتخّصصة يف منتج معني. املؤّسسات غري  العديد من  من وجود 

سياسة 08
لدعم  عملّية  خّطة  ووضع  الحالّية  الّنشطة  الّتعاونّيات  تمكني 

إنتاجّية. األقل  الّتعاونّيات 

سياسة 09
املناهج  يف  الّتضامين  اإلقتصاد  مؤّسسات  مفهوم  إدراج  إىل  الّدعوة 
يف  الّلبناين  املجتمع  يف  للّتعاونّيات  الّسليمة  املفاهيم  إلدماج  الّتعليمّية 

أقرب وقت ممكن.

سياسة 10
ضّيقة  مناطق  يف  تقييدها  وعدم  الّتعاونّيات  عمل  نطاق  توسيع 

الّسياسّية. أو  اإلجتماعّية  املحسوبّيات  لتجّنب 

سياسة 11
تصبح  بحيث  الّتعاونّيات  ألعضاء  العملّية  والقدرات  املهارات  بناء 

للّتغيري. سياسّية  قّوة  بدورها  الّتعاونّيات 

سياسة 12
االقتصاديّة  بالجدوى  يتعّلق  فيما  الجمهور  عقلّية  تغيري  إىل  الّدعوة 
للمشاريع على املدى الّطويل، مع تفادي وقوع أي عواقب ضارّة على 

والبيئة. املجتمع 

سياسة 13
استخدام  حيث  من  والفعالّية  الكفاءة  بني  الفرق  توضيح  إىل  الّدعوة 
عن  عبارة  هي  الكفاءة  أّن  إظهار  فإّن  أخرى،  وبعبارة  العاّمة.  املوارد 
حني  يف   ، الّناتج  من  األقىص  الحد  لتحقيق  للموارد  استخدام  أفضل 
بغّض  املرادة  الّنهائّية  الّنتيجة  بتحقيق  معظمها  يف  تتعّلق  الفعالّية  أّن 

املستخدمة. املوارد  عن  الّنظر 

سياسة 14
مؤّسسات  تشكّل  اليّت  القائمة  املشاريع  لدعم  ممنهج  تمويل  توفري 
وهذا  العشوايئ.  إنفاقها  على  القضاء  أجل  من  الّتضامين  اإلقتصاد 
تطوير  يف  الّتعاونّيات  هذه  يساعد  ائتماين  مرصف  وجود  يستلزم 

بإنصاف. عملها  وتحسني  أعمالها 
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سياسة 15
املحّلّية،  الّسلطات  بني  الّتعاوين  املستوى  الحكومي،  الّتعاوين  املستوى  أساسّية:  مستويات  ثالثة  على  الّتعاون  إىل  العزلة  من  الّتحّول  دعم 
يف  املتاحة  والخدمات  املوارد  الختالف  وفقاً  يعّدل  ولكّنه   ، املذكورة  املستويات  مختلف  على  الّتعاون  مفهوم  نفس  وينطبق  الّتعاوين.  واملستوى 
يتلّقى األفراد  القدرات حيث  لبناء  برنامج كامل  تنفيذ  املقرتحة يف  املمارسات  تتمّثل إحدى  ، يمكن أن  املثال  الكيانات. فعلى سبيل  كل من هذه 
إنتاجّية  األكث  الّتعاونّيات  أو  املحّلّية  الّسلطات  أو  الحكومة  تقّدم  وبعد ذلك،  والزتامهم.  تظهر جديّتهم  تعاونّية  يخلقون صورة  ثّم  أواًل  الّتدريب 
تقنّية  مساعدة  جانب  إىل  وتتطّور  املبادرات  هذه  تنمو  الحق،  وقٍت  ويف  فعلّياً.  املشوع  لبدء  الّتقنّية  املساعدة  الّجديدة“  „للّتعاونّية  واألكرب 
أنواع  جميع  يشمل  الّذي  القيمة  سلسلة  نموذج  تطبيق  هو  آخر  نهج  وثّمة  واستدامتها.  نجاحها  لضمان  الخرباء  من  ومستمرّة  متّسقة 

والهبات. القروض  على  االعتماد  لتجّنب  كوسيلة  واإلجتماعّية  اإلقتصاديّة  القطاعات  مختلف  يف  الّتعاونّيات 

سياسة 16
وهو  بالغة،  بأهمّية  للمعرفة  الّتبادل  هذا  ويّتسم  العقبات.  لتذليل  مًعا  وتعمل  وتحّدياتها  خرباتها  الّتعاونيات  فيها  ُتشارك  منّصات  استحداث 

والّنشاط. الفعالّية  لضمان  الّدولية  الحاالت  دراسات  تطّبقها  اليت  األدوات  أحد 
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املمارسات التّعاونيّة الّدوليّة: من النّمو االقتصادي نحو العدالة االجتماعيّة

الّتضامين اإلقتصاد  مؤّسسة  ملوقعإسم  العملا إطار 

)1995( الربتغالتامريا  غرب  إيكو فيلج“جنوب  قرية خرضاء أو ما يعرف بال“ 

)1985( إسبريانسا  كوم  اإلقتصاد ريو غراندي دو سول- جنوب الربازيلإسبريانسا  لدعم  عامة  سياسات  تطوير 
عيش  سبل  )تطوير  الربازيل.  يف  الّتضامين 
والّصحة  واملسكن  الغذاء  تضمن  بديلة 

فيها( للمشاركني  والّتعليم 

2010 كاتاالنا  اإلقتصاد كاتالونياكوبارتيفا   لدعم  عامة  وضع سياسات 
العيش  سبل  )تنمية  الربازيل.  يف  الّتضامين 

واملسكن  الغذاء  تضمن  اليت  البديلة 
فيها( للمشاركني  والّتعليم  والّصحة 

املفتوحة األغذية  شبكة  بلدان مختلفة يف مرشوع   10 متواجد حالّياً يف 
املّتحدة  اململكة  و يف  العامل حاالت محّلّية، 
800 منتج ومراكز غذائّية. أكرث من  لديه 

الّتحتّية  البنية  يوّفر  املصدر  مفتوح  مرشوع 
الّتجارة  من  األغذية  مراكز  لتمكني  الّتقنّية 

اإلنرتنت. عرب 

غيبسايد مجتمع  املّتحدةمزرعة  اململكة  املحّلّيةنيوكاستل-  املجتمعات  من  املدعومة  الزّراعة 

الّصندوق - مخّطط  العضويّون  املزارعون  الرّشيق  الّشمال 
إنغالند

املجتمعي الّتضامن 

بيكر نيوكاسلمخزن  يف  الفقري  املفقودةالحيّ  القيمة  ذو  املتجر  نموذج 

2017 للّتعاونّيات  االقتصادي  مختلف نيويوركالّتحالف  من  طائفة  يضم  قطاعي  تحالف 
الّتعاونّية  االقتصاديّة  املبادرات 

لّتضامنّية وا

املؤتمر. املمّثلة يف  الّدولّية غري  املنّظمات  عاّمة على  نظرة   :1 الّجدول 
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نحو اقتصاد ديمقراطي: تفعيل نهج القواعد الشعبية

1( هو الّنموذج الّذي تكون  استناداً إىل املمارسات املستمّدة من سياقات أخرى، فإّن الّنموذج الرّئييس ملؤّسسات اإلقتصاد الّتضامين )الجدول 
القّوة  اكتساب  إىل  تهدف  ثابتة  عملّية  الّدولّية  الّتعاونّيات  معظم  تّتبع  االجتماعّية،  العدالة  تعزيز  أجل  ومن  جوهره.  يف  اإلجتماعّية  العدالة 

الّتايل: الّنحو  على  االجتماعّية  العدالة  تحقيق  أجل  من  االقتصاديّة 

الّشعبّية القاعدة  تفعيل  طريق  عن  اإلجتماعّية  العدالة  تحقيق   :1 الّصورة 

دور املغرتبني واملنّظمات الّدوليّة و / أو املانحني

االختالفات  مّوحدة بسبب  بطريقة  الّدولّية  املنّظمات  تصنيف  يمكن  ال 
الفاعلني  من  العديد  يهتم  األعمال.  وجداول  االسرتاتيجّيات  يف 
مشاريع  إنشاء  دعم  خالل  من  الّديمقراطي  اإلقتصاد  بدعم  الدولّيني 
بتنفيذ  آخرون  يهتم   ، ذلك  الّتعاونّيات. ومع  مثل  الّتضامين  اإلقتصاد 
يتعّلق  فيما  باملوضوع.  بالّضورة  تتعّلق  ال  اليت  الخاّصة  أجنداتهم 
معظم  يتصّور  كما  املردود  أو  االنتاج  على  يركزون  ال  فهم  باملغرتبني، 
أنحاء  جميع  يف  تحدث  اليّت  باألزمة  أيًضا  يتأثّرون  ألنّهم  املجتمع  أفراد 
مجتمعاتهم  دعم  هو  مناقشته  تّمت  كما  الرّئييس  هدفهم  إن  العامل. 
املجتمعات  لدعم  مًعا  الّدولّية  واملنّظمات  املغرتبون  يتعاون  األزمات.  يف 
وأثّرت  ناجحة  املبادرات  من  العديد  كانت  مختلفة.  بطرق  لبنان  يف 

املحّلّية. واملجتمعات  املانخني  من  كل  على  إيجايب  بشكل 

هدفها  أن  األحيان   من  كثري  يف  الّدولّية  املنّظمات  تّدعي  حني  ويف 
الّتضامن  املالّيني إىل مشّجعي  املانحني  الّتحول من  يتلّخص يف  الّنهايئ 
إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  واملساواة؛  واإلنصاف  اإلجتماعّية  والعدالة 
واإلقتصاديّة  اإلجتماعّية  الهياكل  استدامة  لدعم  ضخمة  جهود  بذل 

البديلة.

بعض  نّفذتها  اليّت  املبادرات  هذه  على  األمثلة  بعض  وتشمل 
مجموعات املغرتبني ، مثل إطالق مشوع „الي-مونه“، وهي مشاريع 
نّفذتها منظمة األمم املّتحدة للمرأة بهدف زيادة عدد الّنساء يف سوق 
الّدولّية،  بالخدمات  املحّلّية  االحتياجات  وربط  لبنان،  يف  العمل 
تمّهد  اليّت  املشاريع  من  وغريها  العيش،  بسبل  املتعّلقة  والّتدخالت 

الّتضامين. اإلقتصاد  ملشاريع  تمكينّية  بيئة  بناء  نحو  الّطريق 

فإنّها  المركزيّة،  أكث  اقتصاد  تسهم يف  أن  يمكن  الّجهود  أن هذه  ومع 
تقرتن  مل  إن  ديمقراطي  اقتصاد  نحو  الّتحول  يف  للمساهمة  كافية  غري 
للّتضامن  اإلقتصاديّة  والدورات  القيمة  سالسل  واستدامة  ببدء 
خفض  إىل  هذه  القيمة  سالسل  تؤّدي  أن  املمكن  ومن  املحّليّ. 
الّثوة  وخلق  القيمة،  على  والحفاظ  اإلنتاجّية،  وزيادة  الّتكاليف، 

املحّلّية. للمجتمعات 
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استنتاجات وتأّمالت

أفراد  تشجيع  يف  يتلّخص  املستدامة  املحّلّية  الّتنمية  إىل  املدخل  إن 
املجتمع على املشاركة يف تفعيل وتمكني مؤّسسات اإلقتصاد الّتضامين 
مؤّسسات  مفهوم  ينطلق  أن  وينبغي   .)2 )الصورة  الّتعاونّيات  مثل 
اإلقتصاد الّتضامين من القاعدة إىل القّمة، وأن يوّفر القّوة اإلقتصاديّة 
بالحاجة  الّناس  يعرتف  عندما  القّوة  هذه  وُتكتسب  املجتمع.  ألعضاء 
األزمات  ظّل  يف  الحياة  قيد  على  البقاء  أجل  من  الّتعاون  إىل 
املهم  ومن  منتج.  ديمقراطي  القتصاد  الّطريق  ولتمهيد  االقتصاديّة 
الّتضامين  اإلقتصاد  مؤّسسات  وجميع  الّتعاونّيات  أّن  على  الّتأكيد 
ينبغي أن تشكَّل من قبل أفراد لهم مصالح وقيم مشرتكة.صحيح أّن 
الّتفكري  إلعادة  فرصة  تكون  قد  ولكن هذه  اقتصاديّة،  بأزمة  يمر  البلد 
تحقيق  وبغّية  وقيم جديدة.  بدعائم  وتزويده  الحايل  لبنان  اقتصاد  يف 
القوانني  إصالح  إىل  حاجة  ثّمة  الّديمقراطي،  لإلقتصاد  معنّي  نموذج 
نحو  أساسّية  ركزية  ألنّها  الّتضامين  اإلقتصاد  مشاريع  تحكم  اليّت 

الّديمقراطي. اإلقتصاد 

تعاونّية وسالسل  اقتصاديّة  إنشاء شبكات  إىل  أساسّية  وهناك حاجة 
الّتعاونّيات  اعتماد  وإنهاء  ديمقراطي  اقتصاد  تأسيس  أجل  من  قيمة 

الّسياسّية. والّجهات  الّدولّيني  املانحني  من  الّنقدية  الهبات  على 

املانحة أن  الّجهات  الّدولّية و/أو  املغرتبني واملنّظمات  ويمكن لجمعّيات 
مؤسسات  إنشاء  لبدء  لبنان  يف  املحلية  املجتمعات  دعم  على  تعمل 
يركّز  أّن  وينبغي  الّتحّديات.  كل  رغم  واستدامته  التضامين  اإلقتصاد 
أو  الحالّية  القيمة  سالسل  وصون  دعم  على  والّدعم  الّتمويل  هذا 
وهناك  فردي  بشكل  الّتعاونّيات  دعم  من  بداًل  جديدة  سالسل  بناء 
املناسب  بالّدعم  حظيت  لبنان  يف  لتعاونّيات  الّنجاح  قصص  بعض 

جديدة. أسواق  وإنشاء  املحّلّية  الّتحّديات  على  الّتغّلب  من  وتمكّنت 

البلديّات  واتّحاد  البلديّات  مع  كثب  عن  العمل  فإّن  ذلك  عن  فضاًل 
اإلنتاجي  االقتصاد  ودعم  تعزيز  يف  أعظم  دوراً  يلعب  أن  املمكن  من 
ويمكن  الّتضامن.  على  القائم  االقتصاد  الّتحديد  وجه  وعلى  املحّليّ، 
تحسني  عن  فضاًل   ، واملباين  واألرايض  اآلالت  توفري  الّدعم  يشمل  أن 
الهياكل األساسّية املطلوبة. يف حني أن العامل الرّئييس يف خلق ثقافة 
بأنّهم يتمّتعون  الّناس أنفسهم: ويتعنّي عليهم أن يؤمنوا  الّتعاون هو 

بينهم. فيما  تعاونوا  إذا  القّوة  أعظم من  بقدر 

ديمقراطي. اقتصاد  لبناء  األساس  بوصفها حجر  الّتضامين  اإلقتصاد  ملؤّسسات  نموذج   :2 الّصورة 
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